
 

 

မီခ ီဂန်ပြညန်ယ ်က  ြိုတငမဲ်ပြေးခွင ပ်လ ျှော လ် ျှောြံုံစ ံ(န ုံဝငဘ်ျှောလ ၃ ရ ပ်န  ၊ ၂၀၂၀ ပရွေးပ ျှော ြဲွ်) 

 

 

 

မဲပပေးသူမှတ်ပ ုံတငပ်လ ျှောက်လ ျှောတွင ်ပပထျှောေးသည ်အတ ုံငေ်း သင၏် က ုံယ်ပ ေးအချက်အလက်မျျှောေးက ုံပြည ်သွငေ်းပါ။ သင၏်မဲပပေးခွင ပ်လ ျှောက်လ ျှောပ ုံစ  

(သ ုံ  ) မဲဆန္ဒလ ျှောန္ငှ ပ်တ်သက်၍ ပပဿနျှောတစ်စ ုံတစ် ျှောရှ ပါက ပ ွေးပကျှောက်ပဲွအမှုထမ်ေးစျှောပ ေးမှ သင၏်ြုံနေ်းန ပါတ်(သ ုံ  ) Email လ ပ်စျှောသ ုံ   

ဆက်သွယ်ပါလ မ ်မည်။ ပ ွေးပကျှောက်ပဲွန္ငှ ပ်တ်သက်ပပ ေး ဆက်သွယ် နပ်ြစ်ပသျှောပ ကျှောင  ်ြုံနေ်း (သ ုံ  ) Email လ ပ်စျှော၊ န္စ်ှခုံအနက်မ ှသငအ်ဆငပ်ပပ ျှော 

က ုံ ထည ်သွငေ်းပြျှော်ပပ န္ ုံငပ်ါသည်။  

 

 

မဲပြေးသ၏ူ လ မှ်တ ်(မဲပြေးသ ူ ုံယတ် ုံင ်-   ုံယစ်ျှောေးလ မှ်တခ်ငွ မ်ပြြိုြါ။) ပန  စဲွ 

 

 

 

သတ ပြြိုရန် - မဲပပေး နအ်တကွ် သငသ်ည် အပမ  ကနန်္ ုံငင် သျှောေးပြစ် ပါမည်။ သင အ်ပနပြင  ်အပမ  ကနန်္ ုံငင် သျှောေးမဟုံတ်ပါက သင အ်ျှောေး မဲဆန္ဒလ ျှော ထုံတ်ပပေးမည် 

မဟုံတ်ပါ။ တစ်စ ုံတစ်ဦေး မှ ဤကက ြိုတငမဲ်ပပေးခွင ပ်လ ျှောက်ထျှောေးပခငေ်းပ ုံစ တွင ်မှျှောေးယွငေ်းပြျှော်ပပမှုပပြိုလုံပ်ပါက ၎ငေ်းသည် ပပစ်မှုပပမျှောက်ပ ကျှောငေ်း သ ပစအပ်ပါသည်။ သင၏် 

မဲဆန္ဒပလ ျှောက်ထျှောေးလ ျှောက ုံ ပ ွေးပကျှောကပဲွ်အမှုထမ်ေးစျှောပ ေးထ သ ုံ   ပပေးပ ုံ  တငသွ်ငေ်းပခငေ်းပပြိုလုံပ် ျှောတငွ ် မဲဆန္ဒတငသ်ွငေ်းမှုဆ ုံင ်ျှော ည န ်ကျှောေးချက်စျှော ငေ်းတငွ ်ပါဝငပ်သျှော 

ပပေးပ ုံ  တငသွ်ငေ်းခွင ရ်ှ သူ၊ ပပေးပ ုံ  တငသွ်ငေ်း န ် ကမ်ေးလှမ်ေးထျှောေးသူ၊ ပပေးပ ုံ  တငသွ်ငေ်းပပေး နသ်ပ ျှောတထူျှောေးသူ၊ ပပေးပ ုံ  တငသွ်ငေ်း နပ်တျှောငေ်းဆ ုံထျှောေးသူမျျှောေးမှလွဲ၍ 

ကျနသ်ူမျျှောေးကပပြိုလုံပ်ပါက ၎ငေ်းသည် ပ ွေးပကျှောက်ပဲွဥပပေက ုံ ချ ြိုေးပြျှောက်ပခငေ်းပြစ်ပ ကျှောငေ်း သ ပစအပ်ပါသည်။ ပ ွေးပကျှောက်ပဲွအမှုထမ်ေးစျှောပ ေး 

Complete 
1 

  

First Name M.I. Last Name County 

 ❑ City 

❑ Township 

Street Address Jurisdiction 

MI  

City Zip Year of Birth 

 ( ) 

Email Address Phone # 

 

Check 
2 

အနျှောဂတပ်ရွေးပ ျှော ြဲွ်မ ျှောေးအျှောေးလံုံေးတငွ ်က  ြိုတငမဲ်ပြေးသအူပြစ် လုံြ်ပ ျှောငခ် ငြ်ါသည်။ 

ပရွေးပ ျှော ်ြဲွတ ုံငေ်းအတ ွ ်ပလ ျှော လ် ျှောြံုံစံ  ုံ အလ ုံအပလ ျှော ်ြ ုံ  ပြေးြါ။ 

အနျှောဂတပ်ရွေးပ ျှော ြ်ွဲမ ျှောေးအတ ွ ်

အပမဲတမ်ေးစျှော င်ေးတွငပ်ါဝင ်န ်ပပည ်စ ုံပအျှောငလ်ုံပ်ပါ။ 

/ /  

ကျွန္်ုံပ်သည်အပမ  ကန်န္ ုံင်င သျှောေးပြစ်ပပ ေး အထက်တွငပ်ြျှော်ပပထျှောေးပသျှော မ ချ ဂနပ်မ ြိုြို့ပတျှော်(သ ုံ  ) ပမ ြိုြို့နယ်၏ အ ည်အချငေ်းပပည ်မ စွျှော မှတ်ပ ုံတငထ်ျှောေးပသျှောတ ျှောေးဝငမ်ဲဆန္ဒရှငပ်ြစ်ကျှော Checked 

ပပြိုလုံပ်ပြျှော်ပပထျှောေးသည ်အတ ုံင်ေးပ ွေးပကျှောက်ပွဲ(မျျှောေး)တွင ်မ မ ဆန္ဒအပလျျှောက် ကက ြိုတငဆ်န္ဒမဲပပေးခွင ် ပလ ျှောက်ထျှောေးအပ်ပါသည်။ ဤ ပလ ျှောက်လ ျှောပ ုံစ တွငပ်ြျှော်ပပထျှောေးချက်မျျှောေး  မှနက်နပ်ါသည်။ 

Sign 
3 



 

 

၏ရ ုံေးခနေ်းတွငမ်ဟုံတ်  ဲအပချှောေးပပငပ်ပန ျှောတွင ်၎ငေ်း၏လက်ပထျှောကတ်စ်ဦေးက ကက ြိုတငမဲ်ပပေးခွင ပ်လ ျှောက်လ ျှောက ုံ လကခ် ပခငေ်း ပပြိုလုံပ်ပါက ၎ငေ်းတငွ ်ပ ွေးပကျှောကပဲွ် 

အမှုထမ်ေးစျှောပ ေး၏ လက်မှတ်ပ ေးထ ုံေးထျှောေးသည ် အပထျှောက်အထျှောေးတစ်ခုံခုံ ရှ  မည်ပြစ်ပါသည်။ ကက ြိုတငဆ်န္ဒမဲပလ ျှောကထ်ျှောေးသူအပနပြင  ် ပလ ျှောကလ် ျှောက ုံ 

ပ ွေးပကျှောက်ပဲွအမှုထမ်ေးစျှောပ ေး၏လက်ပထျှောကထ် သ ုံ   မပပေးအပ်မ  ထ ုံသူသည် သင၏်ပလ ျှောက်လ ျှောက ုံ တငသ်ငွေ်းပပေး နအ်တကွ် ပ ွေးပကျှောက်ပဲွအမှုထမ်ေးစျှောပ ေး၏ 

တျှောဝနပ်ပေးအပ်ပခငေ်းခ  သူတစ်ဦေး ပြစ်ပ ကျှောငေ်းပသချျှောစွျှောအတည်ပပြိုန္ ုံငပ်စ န ်၎ငေ်းထ မှ သ သျှောထငရ်ှျှောေး သည ် သက်ပသပပချက်တစ်ခုံခုံက ုံ ပတျှောငေ်းဆ ုံ  ကည ရ်ှုပါ။ 

 

 

 

 

 

 

အထ ်တငွပ်ြျှော်ပြခဲ ပသျှောလ ြ်စျှောမဟုံတသ်ည ် တပချှောေးလ ြ်စျှောတစ်ခုံသ ုံ   သင၏်မဲ နဒလ ျှောြံုံစံ  ုံ ပြေးြ ုံ  ပစလ ုံြါသလျှောေး။  

[USPS   လ ပဲပြျှောငေ်းြ ုံ  ပြေးလ မ ်မည်မဟုံတြ်ါ။] 

 

 

ဤလ ြ်စျှောမှ 

ထ ်ွခွျှောသည ်ပနစွဲ 

/ / 

ပြန်ပရျှော ်သည ်ပန  စဲွ 

/ / 

  

Street Address 

 

City State Zip 

 

4 
Other 



 

 

Return 

5 

 

 

   

 

မဲ နဒရှင၏်ပလ ျှော ်ထျှောေးမှု

  ုံ တငသ်ငွေ်းပြေးရန် အတ ်ွ 

အ ူအညီပြေးသ ူ သျှော 

ပြည ်သငွေ်းရန် 

သငပ်နထ ုံငရ်ျှောမမ ြို ြို့ပတျှော်/မမ ြို ြို့နယ် ၏ ပရွေးပ ျှော ြဲွ်အမှုထမ်ေးစျှောပရေးထသံ ုံ   ပအျှော ြ်ါြံုံစံ  ုံပြန်လည်ပြေးြ ုံ  ြါ။  

သ  ် ုံငရ်ျှောပရွေးပ ျှော ြဲွ်အမှုထမ်ေးစျှောပရေး  ုံ   ်သယွန် ုံငသ်ည ်လ ြ်စျှော  ုံ Michigan.gov/Vote တငွ ်

က ည ်ရှု ရှျှောပြွန ုံငြ်ါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပနျှော ထ်ြ်ည န်က ျှောေးခ  မ် ျှောေးအတ ွ် အပချှောေးစျှောမ  န်ျှှော  ုံ က ည ်ရှုြါ။ 

ပရွေးပ ျှော ်ြဲွအမှုထမ်ေး 

စျှောပရေး  

ပြည ်သငွေ်းရန် 

အဓ  အပက ျှောငေ်းအရျှော      

အပထပွထ ွ

Wd/Pct Mailed / / Returned / / Mailed / / Returned / / 

Filed / / Ballot No: Clerk Ballot No: Clerk 

 

မဲ နဒရှင၏်  နဒမဲပလ ျှော လ် ျှော  ုံ ရယတူငသ်ငွေ်းရန် တရျှောေးဝငတ်ျှောဝန်ပြေးအြ်ပခငေ်းခံရပသျှော 

မှတြံ်ုံတငထ်ျှောေးသည ် မဲ နဒပ ျှော ခံ်သ၏ူသ ်ပသခံလ မှ်တ် 

 ျွန်ုံြ်၏အမည်မှျှော ______________________________________ပြစ်မြီေး၊ ပမွေးပန  မှျှော______/_______/______ပြစ်ြါသည်။ 

ပနရြ်လ ြ်စျှောမှျှော____________________________________________________________ ပြစ်ြါသည်။  ျွန်ုံြ်အပနပြင  ်

_______________________________ ၏ သပဘျှော နဒအရ တငသ်ငွေ်းပသျှော က  ြိုတင ်နဒမဲပလ ျှော လ် ျှော  ုံ 

လ ခ်ံြ ုံ  ပ ျှောငရ်ျှောတငွ ် ပလ ျှော ်ထျှောေးသအူျှောေး ပြျှောေးပယျှောငေ်းပသေွးပ ျှောငမ်ြီေး ပလ ျှော လ် ျှော  ုံ ပြနလ်ည်ရုံတသ် မ်ေးရန်၊ 

အမှတအ်သျှောေးတစ်ခုံခုံပြြိုရန်(သ ုံ  ) တစ်စံုံတရျှောပြြိုပြငပ်ပြျှောငေ်းလဲရန် ပတျှောငေ်း  ုံပစခ ုံငေ်းပခငေ်းမပြြိုြါ။ ပလ ျှော ထ်ျှောေးသ၏ူ 

သပဘျှော နဒ  ုံ လ မ်ေးမ ုံေးမြီေး တစ်စံုံတရျှောပ ျှောငရွ် ်ပစပခငေ်းမပြြိုြါ။ ဤြံုံစံ  ုံ ပြည ်စွ ်ရျှောတငွ ် တစ်စံုံတရျှောမှျှောေးယငွေ်း 

ပြျ်ှောပြခ  မ် ျှောေးရှ ြါ  ၎ငေ်းသည် မီခ ဂီန်ပြည်နယ ် ပရွေးပ ျှော ်ြဲွဥြပေ  ုံ ခ  ြိုေးပြျှော ်ပခငေ်းပြစ်သည်  ုံ  ျွန်ုံြ်အပနပြင  ်

သ ရှ နျှောေးလည်ြါသည်။   

X     /  /   

မဲဆန္ဒရှငအ်ျှောေးကူည ပပေးသ၏ူလက်မှတ ်  ပန  စဲွ 



 

 

က  ြိုတင ်နဒမဲပလ ျှော ်ထျှောေးသမူ ျှောေးအတ ွ် ည န်က ျှောေးခ  မ် ျှောေး 

 

အ င  ်(၁) - ပလ ျှော ်လ ျှောြံုံစံ  ုံ ပြည ်စံုံစွျှောပြည စ်ွ ်ြါ။ မဲပြေးခွင ရ်ရှ ရန်အတ ်ွ ပလ ျှော ်လ ျှောြံုံစံတငွ ်လ ်မှတပ်ရေးထ ုံေးရြါမည်။ 

အ င  ်(၂) - ပလ ျှော ်လ ျှောြံုံစံ  ုံ ပအျှော ်ြါနည်ေးလမ်ေးမ ျှောေးထမှဲ တနည်ေးနည်ေးပြင ပ်ြေးြ ုံ  ြါ။ 

[စျှောတ ုံ မှ်ပြေးြ ုံ  ပခငေ်း]    

စျှောအ တ ် ုံသင ပ်လ ျှော်ပသျှော တ ံ ြ်ပခါငေ်းတြ် င ်ျှော ပ ွေးပကျှောက်ပဲွအမှုထမ်ေးစျှောပ ေးထသံ ုံ   လ ြ်မူမြီေးပြေးြ ုံ  ပခငေ်း 

[Email ပြင ပ်ြေးြ ုံ  ပခငေ်း]  

ပလ ျှော ်လ ျှောြံုံစံ  ုံ ဓါတြံ်ုံရ ုံ ်၍ပြစ်ပစ၊ Scan ြတ၍်ပြစ်ပစ ပ ွေးပကျှောက်ပဲွအမှုထမ်ေးစျှောပ ေးထသံ ုံ   Email ပြင ပ်ြေးြ ုံ  ပခငေ်း။  

ထ ုံသ ုံ  ပြေးြ ုံ  ရျှောတငွ ်သင၏်လ ်မှတ ် ုံ သ သျှောထငရှ်ျှောေးစွျှောပရေးထ ုံေးရန်လ ုံအြ်ြါသည်။ 

[လ ူ ုံယတ် ုံငပ်ြေးြ ုံ  ပခငေ်း]  

ပ ွေးပကျှောက်ပဲွအမှုထမ်ေးစျှောပ ေးထသံ ုံ  လည်ေးပ ျှောငေ်း၊ ပ ွေးပကျှောက်ပဲွအမှုထမ်ေးစျှောပ ေး၏ရံုံေးခန်ေးသ ုံ  လည်ေးပ ျှောငေ်း၊ ပ ွေးပကျှောက်ပဲွအမှုထမ်ေးစျှောပ ေး၏ 

တရျှောေးဝငလ် ်ပထျှော ်ထသံ ုံ  လည်ေးပ ျှောငေ်း လ ူ ုံယတ် ုံငပ်ြေးြ ုံ  ပခငေ်း။  

သင၏်မ သျှောေးစုံ(သ ုံ  ) သင မ် သျှောေးစုံတငွပ်နထ ုံငသ်တူစ်ဦေးဦေးမှ သင၏်မဲ နဒပလ ျှော ်လ ျှော  ုံ   ုံယစ်ျှောေးတငသ်ငွေ်းန ုံငြ်ါသည်။  

ထ ုံသ ုံ  ပြြိုလုံြ်ရန်မပြစ်န ုံငြ်ါ  မီခ ီဂန်ပြည်နယမှ် တရျှောေးဝငအ်သ အမှတပ်ြြိုမှတြံ်ုံတငထ်ျှောေးပသျှော အပချှောေးမဲ နဒရှငတ်စ်ဦေးဦေး  ုံ  

အ ူအညီပတျှောငေ်းခံမြီေး   ုံယစ်ျှောေးတငသ်ငွေ်းပြေးရန် သင ်ပတျှောငေ်း  ုံန ုံငြ်ါသည်။ ထ ုံသ ုံ  အ ူအညီပြေးသအူပနပြင  ် 

“မဲ နဒရှင၏်  နဒမဲပလ ျှော ်လ ျှော  ုံ ရယတူငသ်ငွေ်းရန် တရျှောေးဝငတ်ျှောဝန်ပြေးအြ်ပခငေ်းခံရပသျှောမှတြံ်ုံတငထ်ျှောေးသည ် မဲ နဒပ ျှော ်ခံသ၏ူ 

သ ်ပသခံလ ်မှတ”် ြံုံစံပနရျှောတငွ ်အခ  ်အလ ်မ ျှောေးပြည ်သငွေ်းမြီေး လ ်မှတပ်ရေးထ ုံေးရမည်ပြစ်ြါသည်။  

 

ပရွေးပ ျှော ြဲွ်အမှုထမ်ေးစျှောပရေး  ုံ  သ်ယွရ်န် 

ပ ွေးပကျှောက်ပဲွအမှုထမ်ေးစျှောပ ေး၏ လ ြ်စျှော၊ Email Address နငှ  ်ြုံန်ေးနံြါတ ် ုံ Michigan.gov/Vote တငွ ်ဝငပ်ရျှော ်ရှျှောပြွက ည ်ရှုန ုံငြ်ါသည်။ 

 

 


